
 
Aan: Het college van B&W van de gemeente Groningen  
Betreft: Vragen over natuurinclusief bouwen 
Datum: Groningen, 6 november 2018  
 
 
Geacht college,  
 
De stad wordt een steeds interessanter gebied voor dieren en planten. Zij zorgen voor een 
belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit van onze gemeente. Een manier om de dieren en 
planten in de stad tegemoet te komen is natuurinclusief bouwen. Onder natuurinclusief 
bouwen wordt verstaan dat bij het ontwerp en de bouw rekening gehouden wordt met de 
natuur. Dit wordt gerealiseerd door in een vroeg stadium ecologen en experts te betrekken 
bij het ontwerp van gebouwen en de openbare ruimte. Met simpele ingrepen als enkele 
neststenen speciaal voor gierzwaluwen, holtes voor vleermuizen of minder verharding kan al 
resultaat worden geboekt.  
Natuurinclusief bouwen kan nog verder gaan als natuur echt bij de start van het ontwerp 
meegenomen wordt. Voorbeelden zijn vleermuistorens of insectenmuren. Een stap verder is 
het realiseren van verticale bossen. In verschillende steden als Parijs en Milaan zijn deze al 
gerealiseerd en ook in Utrecht wordt er aan gebouwd. 
In steeds meer steden wordt natuurinclusief bouwen de norm. De gemeentes Amsterdam1, 
Rotterdam2 en Den Haag3 hebben hier bijvoorbeeld al regelingen voor opgezet. In Groningen 
bestaan deze kaders niet. De uitwerking van de omgevingsvisie lijkt hiervoor een uitgelezen 
kans te bieden. We kennen in onze stad zowel projecten waarbij op een goede manier 
rekening is gehouden met natuur, zoals de Velden, de Oostelijke Ringweg en de Kattenbrug, 
als projecten waarbij dat minder het geval is, zoals Ciboga, de Oosterhamrikkade en het 
Europapark. Hier lijkt dus willekeur op de loer te liggen. 
 
Daarom heeft de fractie van GroenLinks de volgende vragen: 
 

1. Is het college het met de fractie van GroenLinks eens dat de stad aandacht moet 
hebben voor natuur bij haar bouwprojecten en dat dit zijn beslag moet krijgen in de 
uitwerking van de omgevingsvisie? 

 
2. Is het college bereid te onderzoeken of natuurinclusief bouwen standaard 

opgenomen kan worden in het Programma van Eisen bij gemeentelijke 
grondexploitaties? 

 
3. Vorig jaar hebben de corporaties een plan ontwikkeld voor natuurinclusief bouwen bij 

renovatie in het Oosterpark. Is het college bereid een plan van aanpak te ontwikkelen 
om deze praktijk in overleg met woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en 
kennisinstellingen op breder vlak uit te werken?  

 

                         
1 https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/agenda-groen/flora-fauna/natuurinclusief/ 

 
2 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/5888059/1/Motie_121_Kaders_voor_natuurinclusief_bouwen 

 
3 
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/3974704/1/RIS288182%20Afdoening%20motie%20natuurinclusief%
20bouwen 
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4. Is het college bereid natuurinclusief bouwen op te nemen in de gemeentelijke 
bouwverordening? 

 
5. Op de gemeentelijke website staat geen informatie over natuurinclusief bouwen. Is 

het college bereid hier alsnog in te voorzien en deze informatie actief uit te dragen, 
bijvoorbeeld bij de aanvraag van een omgevingsvergunning? 

 
 
 
 
Namens de fractie van GroenLinks, 
Martijn van der Glas 


